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Allegro nu ook boekentuin
De duurzaamheidsdag op 11 oktober in de Allegro Tuin was een
succes. Vrijwilligers van diverse organisaties werkten mee.
Inmiddels zijn er twee boekenkasten neergezet met boeken van
Kringloop Zeist. Die zijn om in de tuin te lezen, maar lenen en andere boeken terugzetten
mag. Ook de moestuinbakken zijn nu allemaal geadopteerd. Lees verder over de laatste
ontwikkelingen en bekijk foto’s van Steffie en anderen.
Centrumdialoog
Het College van B&W heeft een Raadsvoorstel opgesteld op basis van de uitkomst van de
Centrumdialoog (14RV0069) zie www.beterzeist, nieuws. Kern van het voorstel is het
realiseren van een compact, aantrekkelijk winkelcentrum en het daaraan aanpassen van
het auto- en busverkeer. Op donderdag 13 november vindt in het gemeentehuis een
hoorzitting plaats. U kunt zich nog tot en met 11 november als inspreker bij
raadsgriffie@zeist.nl aanmelden voor 3 minuten spreektijd. Daarna volgt donderdag 20
november het raadsdebat en besluit de gemeenteraad op 9 december.
Plan Zeister Warande
Tegen het plan van projectontwikkelaar Loostad BV is veel oppositie van de kant van de
omwonenden en burgerorganisaties. Het is te massaal en het past niet in de zone
landgoederen van de Stichtse Lustwarande. Ook is de bouw van 208 appartementen een
aanslag op de toch al belabberde woningmarkt voor appartementen. En van de
toegezegde burgerparticipatie komt weinig terecht. Lees verder de onderbouwde reacties
van de groep van 250 omwonenden, de lokale groene groepen en Stichting Beter Zeist.
Bijeenkomst platform buurten en dorpen
Circa vijfmaal per jaar houdt Stichting Beter Zeist een platformbijeenkomst. Aanwezig
zijn personen en vertegenwoordigers van buurtgroeperingen uit de wijken en dorpen.
Ook u kunt deelnemen en uw aandachtspunten onder de aandacht brengen en bespreken.
Volgende bijeenkomst woensdagavond 12 november, 19.45-22.00 uur, Stichtse Vrije
School, Socrateslaan 24, Lyceumkwartier Zeist. Open: 19.30 uur. Graag bericht vooraf:
beterzeist@gmail.com of 06-46082657.
Studiebijeenkomst woningbehoefte Zeist
Stichting Beter Zeist bereidt een bijeenkomst voor over de diverse aspecten van de
behoefte aan woningen in de gemeente. Daarbij komen onder meer aan de orde de
huidige en de verwachte (demografische) behoefte van de inwoners van Zeist, de
feitelijke marktcijfers en de gevolgen van groei (en krimp). U krijgt daar op tijd
informatie over. Hebt u belangstelling om deel te nemen of te helpen met de
voorbereiding en de uitvoering? Mail het ons: beterzeist@gmail.com.
Inbreng en stemgedrag Raadsleden
Thierry Baudet stelde tijdens onze forumbijeenkomst ‘Rondom Zeist 2012’ voor dat
burgers het persoonlijke stemgedrag van raadsleden moeten kunnen nagaan. Op
aandringen van Stichting Beter Zeist heeft de Raadsgriffie dit nu gerealiseerd. U kunt uw
vertegenwoordigers dus precies volgen, zie rechterkolom site www.beterzeist.nl en klik
op de link onder ‘Politiek’ en vervolgens op de foto van uw (favoriete) raadslid.

Platform buurten voor een mooi en groen Zeist en aantoonbaar invloed van burgers

